
 
 

 

20 ਜੂਨ, 2017  

 

ਸਿਟੀ ਸ ਿੱ ਚ ਗਰਮੀਆ ਂਦਾ ਮਜਾ 
 

ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ – ਗਰਮੀ ਦਾ ਪਸਿਲੇ ਸਦਨ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ (City of Brampton) ਸਨ ਾਿੀਆਂ ਨੂੂੰ  ਯਾਦ ਦ ਾਉਂਦਾ ਿੈ ਸਿ ਉਿ 
ਇਿਨਾਂ ਸ ਿਲਪਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਨੂੂੰ  ਸ ਅਿਤ ਰਿੱਖਣ, ਗਰਮੀ ਦੂਰ ਿਰਨ ਅਤੇ ਮੌਿਮ ਦਾ ਮਜਾ ਲੈਣ: 

 

ਿਮਰ ਮ ੂੀਜ ਅੂੰ ਡਰ ਸਦ ਿਟਾਰਿ (ਤਾਸਰਆ ਂਦ ੇਿਠੇਾਂ ਗਰਮੀ ਸ ਿੱ ਚ ਮ ੂੀਜ) (Summer Movies Under the Stars), 24 ਜੂਨ – 1 ਸਿਤੂੰਬ੍ਰ 

ਸਚੂੰ ਗਿੂਜੀ ਪਾਰਿ (Chinguacousy Park), ਮਾਊਂਟ ਪਲੈਜੈਂਟ (Mount Pleasant), ਿਾਊਥ ਫਲੈਚਰਜ ਿਪੋਰਟਿਪਲੈਿਿ (South Fletcher’s 

Sportsplex), ਅਤੇ ਿੈਂਚੁਰੀ ਗਾਰਡਨਿ (Century Gardens) ਅਤੇ ਸਿਰਿ ਸਗਬ੍ਿਨ ਰੇਿਰੀਏਸ਼ਨ ਿੈਂਟਰਿ (Chris Gibson Recreation 

Centres) ਸ ਖੇ ਪਸਰ ਾਰ ਦੇ  ੇਖਣ  ਾਲੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਊਟਡੋਰ ਮੂ ੀ ਿਿਰੀਸਨੂੰ ਗਿ ਲਈ ਆਪਣਾ ਿੂੰ ਬ੍ਲ ਜਾਂ ਲਾਅਨ ਿੁਰਿੀ ਸਲਆਓ। ਪੂਰੀ ਮੂ ੀ ਿੂਚੀ 
ਲਈ www.brampton.ca ਦੇਖੋ।   
 

ਸਚੂੰ ਗਿਜੂੀ ਪਾਰਿ (Chinguacousy Park), ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਿਿੂਲਤਾਂ 26 ਜੂਨ – 4 ਸਿਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਿ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੀਆਂ ਰਸਿਣਗੀਆਂ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਡੈਿਟੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਿਈ ਮਜੇਦਾਰ ਗਤੀਸ ਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਿਰਦਾ ਿੈ, ਸਜਿਨਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿਨ ਪੈਸਟੂੰਗ ਜ ੂਅਤੇ ਪੋਨੀ 
ਰਾਈਡਿ, ਸਮਨੀ ਗੋਲਫ, ਪੈਡਲਬ੍ੋਟਿ, ਿੈਰੋਿੇਲ ਅਤੇ ਟਰੇਨ ਰਾਈਡ, ਿਪਰੇ ਪੈਡ ਅਤੇ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ। 
 

ਐਲਡੋਰਾਡ ੋਪਾਰਿ ਆਊਟਡੋਰ ਪਲੂ (Eldorado Park Outdoor Pool), 1 ਜੁਲਾਈ – 4 ਸਿਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਿ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਿੱ ਿੋ ਆਊਟਡੋਰ ਪੂਲ ਸ ਿੱ ਚ ਦੁਪਸਿਰ ਤੋਂ ਬ੍ਾਅਦ ਦਾ ਿਮਾਂ ਸਬ੍ਤਾਓ, ਜੋ ਿਰੈਸਡਟ ਸਰ ਰ (Credit River) ਦੇ ਸਿਨਾਸਰਆਂ 'ਤੇ ਿੁਦਰਤੀ ਜੂੰਗਲ 
ਨਾਲ ਸਿਸਰਆ ਿੋਇਆ ਿੈ। 
 

ਪਰੋਫੈਿਰਿ ਲੇਿ ਬ੍ੀਚ ਐਡਂ ਬ੍ਟੋਿਾਊਿ (Professor’s Lake beach and boathouse), ਜੁਲਾਈ – 4 ਸਿਤੂੰਬ੍ਰ ਤਿੱ ਿ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਿੱ ਲਹੇਗਾ 
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਆਪਣੀ 65 ਏਿੜ ਦੀ ਿਸਪਰੂੰ ਗ-ਫੈਡ ਝੀਲ ਸ ਖੇ ਅਨੂੰ ਦ ਮਾਣੋ। ਸਨਗਰਾਨੀ  ਾਲਾ ਤੈਰਾਿੀ ਖੇਤਰ,  ਾਟਰਿਲਾਈਡ ਅਤੇ ਸਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਿਸ਼ਤੀ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ, ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬ੍ਿ। 
 

ਿਮਰ ਿੈਂਪਿ (Summer Camps), 3 ਜੁਲਾਈ – 1 ਸਿਤੂੰਬ੍ਰ 

ਬ੍ਿੱਚੇ ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ 4-17 ਿਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬ੍ਿੱ ਸਚਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਿਾਫ਼ੀ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਿੈਂਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਸਰਆਸ਼ੀਲ ਰਸਿ ਿਿਦੇ ਿਨ ਅਤੇ 
ਬ੍ਿੁਤ ਿੁਝ ਸਿਿੱਖ ਿਿਦੇ ਿਨ। ਿੈਂਪ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਿਰ ਦੇ ਿਥਾਨਾਂ ਸ ਖੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਿਨ।  ਾਧੂ ਫੀਿ 'ਤੇ ਬ੍ਿੱ ਿਾਂ ਅਤੇ ਿੈਂਪ ਤੋਂ ਪਸਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਾਅਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਉਪਲਬ੍ਧ ਿੈ। 
 

ਫੀਿ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਿੂੰ ਚਾਲਨ ਿੂੰ ਸਟਆਂ ਿਮੇਤ ਿੋਰ ਜਾਣਿਾਰੀ ਲਈ, ਸਿਰਪਾ ਿਰਿੇ www.brampton.ca 'ਤੇ ਜਾਓ। 
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ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  ਿੱ ਡਾ ਿਚੋ ਸਰਿਾ ਿ।ੈ ਅਿੀਂ ਪੂਰੀ ਇਿਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲਭਸ ਿੱ ਖ ਲਈ ਸਤਆਰ ਿੂੰਗਠਨ ਿਾਂ। ਅਿੀਂ ਜਾਣਦੇ ਿਾਂ ਸਿ ਿਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸ ਿੱਚ  ਾਧਾ, ਨੌਜ ਾਨ ਅਤੇ ਸ ਸ ਧਤਾ ਿਾਨੂੂੰ   ਿੱ ਖਰਾ 
ਬ੍ਣਾਉਂਦੇ ਿਨ। ਸਨ ੇਸ਼ ਨੂੂੰ  ਉਤਸ਼ਾਸਿਤ ਿਰਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ ਸ਼ -ਸ ਆਪੀ ਿਫਲਤਾ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ  ਧਾਉਂਦੇ ਿੋਏ, ਅਿੀਂ ਿੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਿੁਪਰ ਲਾਂਿੇ ਦੇ ਿੇਂਦਰ ਸ ਿੱ ਚ ਿਸਥਤ ਿਾਂ। 
ਅਿੀਂ ਜਸ਼ੋੀਲੇ ਸ਼ਸਿਰੀ ਿੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸਨਰਮਾਣ ਿਰ ਰਿੇ ਿਾਂ ਜੋ ਮੌਿੇ ਪੈਦਾ ਿਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਇਿੱਥੇ ਰਸਿਣ ਅਤ ੇਿੂੰਮ ਿਰਨ  ਾਲੇ ਲੋਿਾਂ ਸ ਿੱ ਚ ਮਾਣ ਭਰਦੇ ਿਨ। ਅਸਜਿਾ ਜੁਸੜਆ ਿਇੋਆ ਸ਼ਸਿਰ 
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ਬ੍ਣਨ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੂੰ  ਅਿੱ ਗੇ ਸਲਜਾ ਰਿੇ ਿਾਂ, ਜੋ ਿਭ ਨੂੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਿਰਨ  ਾਲਾ, ਬ੍ੇਬ੍ਾਿ ਅਤੇ ਨ ੀਨਤਾਿਾਰੀ ਿੋ ੇ। ਿਾਨੂੂੰ  Twitter ਅਤੇ Facebook 'ਤੇ ਫਾਲੋ ਿਰੋ। www.brampton.ca 
'ਤੇ ਿੋਰ ਜਾਣੋ। 
 
 
 

  

ਮੀਡੀਆ ਿੂੰ ਪਰਿ 

ਲੀਜਾ ਿੌਿਿ (Lisa Cox) 

ਮੀਡੀਆ ਿੋਆਰਡੀਨੇਟਰ 

ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ  

905.874.8657 |  lisa.cox@brampton.ca 
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